
HỘI THI “KỂ CHUYỆN THEO SÁCH” CỦA TRƯỜNG 

TIỂU HỌC ĐẠI TẬP NĂM HỌC 2017 – 2018 . 

Học tập, một công việc tưởng chừng bình thường nhưng lại có ý nghĩa nhân văn cao đẹp. 

Bởi học tập là con đường đưa nhân loại tới đỉnh cao của văn minh. Đối với mỗi chúng ta, 

học tập là chìa khoá để mở cánh cửa dẫn tới tương lai tươi sáng. Và một trong những 

phương tiện không thể thiếu của học tập đó là sách. Người ta thường nói, sách là kho tàng 

tri thức của nhân loại. Sách là nguồn cung cấp tri thức khổng lồ – nó là chiếc chìa khóa 

vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người. Có thể nói sách chính là người bạn 

tâm giao của mỗi người, và đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết. Đọc sách 

chính là một quá trình tích lũy kiến thức, không chỉ giúp chúng ta mở rộng hiểu biết về 

chuyên môn mà sách còn giúp chúng ta hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn. Chính 

vì vậy để giúp cho các em HS trong toàn liên đội tích cực chủ động trang bị những kiến 

thức các môn học từ nguồn sách báo của thư viện nhà trường, đồng thời tạo phong trào thi 

đua “ chăm ngoan học giỏi” xuyên suốt năm học, hôm nay trường tiểu học Đại Tập tổ 

chức “ Ngày hội đọc sách” với chủ đề “ Đọc sách là cách học tốt nhất”. 
 

 

 

         Hòa với không khí cả nước chào mừng ngày lễ giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước 30/04 và kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Căn cứ vào kế hoạch 



hoạt động của đơn vị  được sự cho phép của BGH nhà trường hôm nay Thư viện trường 

kết hợp với bộ phận Tổng phụ trách long trọng tổ chức hội thi “ Kể chuyện theo sách”  và 

vẽ tranh theo chủ điểm về quê hương đất nước năm học 2017 -2018. 

 

 
 

Không khí trước giờ diễn ra hội thi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Văn nghệ chào mừng ngày hội 



 

 
                                 Cô Lê Thị Kim Oanh – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng khai mạc hội thi. 

 

  Nhằm tạo sân chơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi trong trường, qua đó giúp cho việc học 

tập của các em được tốt hơn. 

            Thông qua hội thi rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với 

các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 

          Các lớp tham gia hội thi tích cực, hưởng ứng phong trào vui tươi lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm, hiệu quả… 

Từ đó hình thành cho các em tinh thần yêu sách và đam mê với sách qua đó các em tích 

cực hơn với việc  khai thác kho tài nguyên vô giá của nhân loại. 

 



 

 

Phần thi của khối lớp 1 

 

 
 

Phần thi của khối lớp 2 



 

 

Phần thi của lớp 3A 

 

 
 



 

Phần thi của khối lớp 4 

 

Sự vô tư hồn nhiên của những em học sinh, trong từng câu chuyện cũng để lại cho khán 

giả những cung bậc cảm xúc khó tả. 

+ Phần tiếp theo là các em lên giao lưu một bài thơ hay một đoạn văn xuôi trong sách giáo 

khoa mà các em yêu thích, nhằm thể hiện sự yêu mến sách và kỹ năng đọc của các em 

trong văn hóa đọc. 

Ảnh minh họa: 

 

 

. 



 

 

+ Sau phần giao lưu về kỹ năng đọc là phần trưng bày tranh của các họa sĩ tí hon khối lớp 

5. Sau 60 phút các thí sinh đã hoàn thành xong và được trưng bày trên sân khấu. 

 

 

 

 

 Giờ thi vẽ tại phòng Mỹ Thuật 



 

Trưng bày tranh của các thí sinh 
 

 
 

Ba sản phẩm đã được lọt vào vòng 2 và các em thuyết trình sản phẩm của mình. 

+ Để làm phong phú thêm tủ sách của thư viện trường đồng thời cùng nhau chia sẻ những 

quyển sách hay trong học sinh. Tôi xin thay mặt ban tổ chức kêu gọi, phát động tới toàn 

thể các thầy cô giáo và các em HS trong toàn liên đội, em nào có những quyển sách hay 

mà mình đã đọc rồi thì đem đến ủng hộ cho thư viện để nguồn sách thư viện thêm phong 

phú đáp ứng được nhu cầu đọc sách của các bạn toàn liên đội. 

 



 

  

 

+ Và Cuối cùng là phần trao giải cho các cá nhân tập thể của các lớp : 

 

 



 

 

Biết đọc có nghĩa là đọc thông, viết thạo, tiến tới đọc hay, viết giỏi, đọc một, hiểu 

mười. Đọc sách để có tri thức, kiến thức phục vụ mình, phục vụ cho mọi người để sống tốt 

đẹp hơn, có ích cho xã hội, hoàn thiện kĩ năng sống cho mỗi người. Đó là mục đích, ý 

nghĩa cơ bản cao đẹp của “ Ngày hội đọc sách”. 

Kết thúc ngày hội trong niềm vui hân hoan phấn khởi của các em học sinh. Những 

gương mặt rạng rỡ tươi cười ấy luôn phán khích, động viên các thầy cô trong sự nghiệp 

trồng người. 


